
Hankó György visszavonult 
 

2007. január 1-jén a Köfém SC-ben fejezete be pályafutásást Hankó György 

mesteredző. A kiváló szakember keze alatt számos világ- és európabajnoki 

aranyérmet gyűjtöttek a magyar férfi és női felnőtt, valamint a férfi ifjúsági 

válogatott játékosai, mint például Csányi Béla, vagy Kovácsné Grampsch Ágota, 

hogy csak a legismertebbeket említsük. A Köfémben is sok játékos vált naggyá 

irányítása alatt, akik az országos bajnokságokon számos elsőséget szereztek. 

 

2007. január 1-jétől Hankó György már csak mint néző látogatja a Köfém meccseket. 

A 72 éves szakember elmondása szerint túlságosan megterhelő volt már számára a sok utazás, ezért úgy 

gondolta, elérkezett a pihenés ideje. Amíg viszont aktív volt, mindent megtett csapataiért, legutóbb a 

Köfém SC-ért; az új lemezes, hasas bábus tekepálya megépítésében például döntő szerepet vállalt. 

Emellett az Országos Versenybizottság tagjaként, edzőbizottsági vezetőként és versenytitkárként is 

tevékenykedett.  

Legnagyobb sikereit  azonban vitathatatlanul 

a válogatottal érte el. 1974 és ’93 között férfi ifjúsági 

szövetségi kapitány volt. Tanítványai ’75-ben az 

Európa-bajnokságon csapatgyőzelmet arattak, később 

pedig egyéni és páros világbajnokok is 

ünnepelhettek  kapitánysága alatt. 

A férfi felnőtt válogatottat 1980-ban vette át, és 

egészen 1995-ig irányította. Ezen időszak 

legkiemelkedőbb alakja a kilenc (!) világbajnoki 

aranyat szerző Csányi Béla volt. A mesteredző 

számára legkedvesebb világbajnoki élményt az 1980-

as egyéni és páros győzelem jelentette (Csányi; ill. 

Csányi-Makkai); a világbajnokságok történetében 

ugyanis ezen a rendezvényen született 24 év után 

először egy eseményen két magyar aranyérem. Szintén 

kiemelkedő eredmény a ’86-os müncheni és a ’88-as 

budapesti csapatvilágbajnoki győzelem, hiszen 1986-

ban első alkalommal nyert vb-aranyat a magyar 

együttes, és újdonsült címét a következő 

világversenyen meg is tudta védeni. 

1997-től 2002-ig a női válogatott élén volt 

szövetségi kapitány Hankó György, ahol 

vezetésével a ’98-as vb-n párosbajnokságot nyert 

a Vecseri Erika-Kovácsné Grampsch Ágota kettős.  

A Ferencváros csapatánál 1973 és ’88 között edzősködött, ahol a nőknél és a férfiaknál is több 

csapatbajnokságot, a férfiakkal pedig Európa Kupát nyert. 1990-ben a Köfém SC meghívásának engedve 

Székesfehérváron folytatta edzői pályafutását, ahol a magyar első osztályban mindig dobogós, ill. 

dobogóközeli eredményeket ért el csapatával. Olyan játékosok nevelkedtek és dolgoztak a keze alatt, 

mint Tőke-Lovász Krisztina, Balogh Erika, Baracsi Ágnes vagy Takács Anita, akik az országos 

bajnokságokon nyújtott kiváló szereplés mellett a korosztályos és a felnőtt válogatott meghatározó 

tagjaivá váltak. 

Hankó György a mesteredzői címet 1986 óta viseli, és azon megtiszteltetésben volt része, hogy 1995-

ben Gallov Rezső államtitkártól átvehette a Kemény Ferenc-díjat. Sikereihez ezúton is gratulálunk, és 

köszönjük, amit a magyar tekesportért 35 éves tevékenysége során tett! Székesfehérváron szeretettel 

visszavárják                             Ballók Csilla 

Világbajnokok Hankó György szövetségi 

kapitányi évei alatt 

 

1975. férfi ifjúsági csapat Európa-bajnok: 

Nagy László, Szúnyog László, Bali József, 

Nyitrai György, Sági Tibor, Tarsoly Péter 

1977. páros ifjúsági világbajnok: Sági Tibor-

Nagy László 

1980. egyéni világbajnok: Csányi Béla 

páros: Makkai Miklós, Csányi Béla 

1982. egyéni világbajnok: Csányi Béla 

páros: Csányi Béla-Mészáros József 

1986. egyéni világbajnok: Csányi Béla 

csapat: Makkai Miklós, Pete László, 

Mészáros József, Csányi Béla, Mráz 

László, Németh Lajos, Nagy László 

1988. csapat világbajnok: Makkai Miklós, 

Madák Pál, Csányi Béla, Mészáros József, 

Mráz László, Németh Lajos 

1990. napi egyéni és egyéni összetett 

világbajnok: Csányi Béla 

páros: Csányi Béla-Németh Lajos 

1993. egyéni ifjúsági világbajnok: Fehér László 

1998. női páros világbajnok: Vecseri Erika, 

Kovácsné Grampsch Ágota 

 


